
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін та доповнень до міської проrpами І 
«Загальна середня освіТ8», 

затвердженої рішенням Броварської міської ради 
від 14.01.2008 р. за Н!! 601-32-05 

Розгmmyвmи подання управління освіти від 11.05.2010 р. за Н!! 523, з 
метою забезпечення оптимальних умов організації навчально-виховного 
процесу, приведеНШІ навчальних приміщень у відповідність до санітарно

гігієнічних вимог, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону Украіни <<Про 
місцеве самоврядування в Украіні», врахQВУЮЧИ рекомендації постійних 
комісій з гуманітарних питань, соціально-економічного розвитку, бюджету, 
фінансів і цін, Броварська міська рада 

ВИРШІИЛА: 

1: Внести зміни і доповнеВНJI до розділу IV «Фівансувавия проrpами. 
Показники» міської проrpами «Загальна cepeДВJI освіта» 
затвердженої рішеНIDIМ Броварської міської ради від 14.01.2008 р. 
заN!! 601-32-05 згідно з додатком. 

2. Контроль за виконaIiвJJм цього рimеНШІ ПОІОІасти на заступника 
міського голови Вивоrpадову Л.М. 

Виконуючий обов'JlЗКИ міського 
секретар ради 

о' 
о ., 

І.В.Сапожко 

ЗАТ Jipo88pca. •• YDPНII82t1D1 р. а .... НІ 2151-2fЮD 



Подання : 

. іння освіти 
ваЧOnЬНllК упрaвn 

погоджено: 

заступник міського голови 

начальник юридичного відцілу 

~ 

/<!jd .~ В.І. онищенко 
D 

Л.М.Виноградова 

, r--J 

C3L І.Г лавер 
вaчaпr.вик фiвaвcoвoro управпівна ~ с.п.ковpиra 

--------~,~~--

начальник управліВВJI економіки ~? т.г. Поліщук 

ва'J8пыIIDI: зanшьвoro вiддiny ~ ш.гнвml 
с/ _о. 

голова постійної комісії . ' 
. з гумаштарвих пиraвь А.В. Кривонос 

голова ПОСТЇЙИоі комісії 
з питань соціапьно-економічвоro 
розвитку, бюджету, фінансів і цін 

000041. 

І 
І 

А.В.Буmca 
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ПодвнНJI : 

наЧDJIЬНИК ynpaвniННJI освіти _.JL-~rг------ В.І. онищенко 

Погоджено: 

заС1)'ПННК міського толови Л.М.ВИНОrpадова 
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! 

І 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

YnРАВAlНИЯ ОСВІТИ 
01400 .".G~OPII, IІУл.Гozоріllо,J8, mел.(О4494j 5-и-8/ (фаI\С), 7-23-79 E-ІІІ0і/:ОsvіIQВrоvQrll@ІІkr.llеt 
г ННIІI4'О р Н!! Г./9 
на НІ ~ від ___ _ 

Управління освіти арської міської ради просить Вас винести на 
розгmrд сесії Броварської міської ради рішення «Про внесення змін та 
доповнень до міської програми «Загальна середня освіта на 2008 - 2010 роки» 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 N!! 601-32-05» 

Начальник управління освіти 

TelllJlOl( л.Мо 
7-23-79 

В.І. Онищенко 
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